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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στους Μετόχους την ετήσια έκθεση του και τις ενοποιηµένες 
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου, 2003. 
 
∆ραστηριότητες 
 
Το Συγκρότηµα κατά την διάρκεια του έτους ασχολείτο µε το σχεδιασµό, κατασκευή και πώληση 
εκθετήριων προϊόντων (Display Stands), µεταλλικών συστηµάτων αποθήκευσης και έκθεσης (Shelving 
systems), την παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων και εκτυπώσεων µεταξοτυπίας, την εκµετάλλευση 
διαφηµιστικών πινακίδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, την διαχείριση και εκµετάλλευση 
διαφηµιστικών συστηµάτων γηπέδων, τη λειτουργία περιπτέρων και συνοικιακών καταστηµάτων λιανικής 
πώλησης εµπορευµάτων άνεσης (Convenience Stores) και υπηρεσίες διαδυκτίου. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος 2003 ήταν ως ακολούθως: 
         ΛΚ   
 
Ζηµιά πριν τη φορολογία (357.114) 
Φορολογία   30.733 
Ζηµιά µετά τη φορολογία (326.381) 
Συµφέρο µειονότητας   67.356 
Ζηµιά χρήσης µετά το συµφέρο µειονότητας (259.025) 
 
Μέρισµα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται όπως µη πληρωθεί µέρισµα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2003. 
 
 

…/ 



 
 

2 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την διάρκεια του 2003 και µέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας 
έκθεσης αναφέρονται πιο κάτω: 
 
Φιλόκυπρος Ανδρέου - Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
Ευστάθιος Παπαδάκης (διορίσθηκε στις 29 ∆εκεµβρίου, 2003) - Αντιπρόεδρος 
 
Μαρία Ανδρέου - Μέλος  
 
Ανδρέας Θεοφάνους - Μέλος 
 
Ανδρέας Κιζουρίδης - Μέλος 
 
Ζένος Λεµής - Μέλος 
 
Ήρως Μιλτιάδους – Μέλος 
 
Γιώργος ∆ηµητρίου (διορίσθηκε στις 29 ∆εκεµβρίου, 2003) – Μέλος 
 
Μάριος Τορναρίτης (διορίσθηκε στις 29 ∆εκεµβρίου, 2003) – Μέλος 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες  του καταστατικού της Εταιρείας, στην Γενική Συνέλευση η κα. Μαρία Ανδρέου 
και οι κ.κ. Ζένος Λεµής και Ήρως Μιλτιάδους αποχωρούν εκ περιτροπής και προτείνονται για 
επανεκλογή.  Οι κ.κ. Ευστάθιος Παπαδάκης, Γιώργος ∆ηµητρίου και Μάριος Τορναρίτης αποχωρούν και 
προτείνονται για επανεκλογή. 
 
Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2003 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εφαρµογή του Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Ελεγκτές 
 
Οι ελεγκτές κ.κ. Σαββίδης & Συνεταίροι / PKF εδήλωσαν ότι επιθυµούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σαν ελεγκτές της Εταιρείας για τον επόµενο χρόνο. Θα κατατεθεί ψήφισµα στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση για τον επαναδιορισµό των ελεγκτών και για εξουσιοδότηση του  ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβή των. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Φιλόκυπρος Ανδρέου 
Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
Λεµεσός: 6 Απριλίου, 2004 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1 Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Phil. Andreou Limited και των εξαρτηµένων της 
στις σελίδες 4 µέχρι 32, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, την 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και 
την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές 
σηµειώσεις.  Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας 
ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση 
αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών 
Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της 
Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο 
µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε 
εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις 
γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 
 
2 ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως 
προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές 
καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.  Ένας 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών 
υπολογισµών που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 
 
3 Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής 
κατάστασης του συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών 
ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.  
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών υποχρεώσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Εχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας 

δόθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, 
Κεφ 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 1 µέχρι 
2 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
 
Chartered Accountants 
 
Λεµεσός: 6 Απριλίου 2004 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
 
       2003      2002 
                                               Σηµείωση            ΛΚ          ΛΚ 
 
Κύκλος εργασιών  3 6.058.239 4.976.763    
Κόστος πωλήσεων  (4.902.202) (3.651.982) 
  
Μικτό κέρδος  1.156.037 1.324.781 
Άλλα έσοδα  3      20.657     50.660 
 
  1.176.694 1.375.441 
 
Έξοδα διαχείρισης   (642.798) (576.643) 
Έξοδα πωλήσεων   (801.966)  (639.085) 
Aλλα έξοδα    (11.918)              - 
 
(Zηµιά)/κέρδος από εργασίες 4 (279.988) 159.713 
 
Τόκοι εισπρακτέοι 5 9.547 38.209 
Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης 5   (86.673)   (73.168) 
 
(Zηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία  (357.114) 124.754   
 
Φορολογία 6     30.733    (33.954) 
 
(Zηµιά)/κέρδος χρήσης µετά τη φορολογία   (326.381)   90.800 
 
Συµφέρο µειονότητας 17    67.356     65.855 
 
(Ζηµιά)/κέρδος χρήσης µετά το συµφέρο µειονότητας  (259.025)   156.655 
 
(Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 7    (0,58)       0,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
            2003             2002 
                                               Σηµείωση            ΛΚ   ΛΚ 
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  Εµπορική εύνοια κατά την ενοποίηση   8 (11.595) (13.252) 
  Εµπορική εύνοια που πληρώθηκε και δικαιώµατα 
    εκµετάλλευσης   8 149.724 134.384  
  Πάγιο ενεργητικό   9 4.714.674 3.828.148   
  Αναβαλλόµενη φορολογία  18 67.992 26.392  

Eπενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 10    180.317    205.979  
  5.101.112 4.181.651  
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  Αποθέµατα 12 1.571.564 1.323.598  
  Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 13 2.107.619 1.983.973  
  Φορολογία 22 51.220 13.305  
  Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 14    338.274    543.589  
  4.068.677 3.864.465  
Σύνολο ενεργητικού  9.169.789 8.046.116  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
  Μετοχικό κεφάλαιο 15 4.500.000   4.500.000   
  Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών  
    υπέρ το άρτιο 16 339.624 339.624   
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης 16 (405.645)   (379.842) 
  Αποθεµατικό προσόδου 16 1.544.882 1.802.250  

5.978.861 6.262.032  
 
  Συµφέρο µειονότητας 17   (122.810)     (55.454) 
 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  Αναβαλλόµενη φορολογία 18 26.308     13.759  
  Mακροπρόθεσµες δόσεις δανείου 19    315.277    158.431  
     341.585    172.190  
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  Τραπεζικά παρατραβήγµατα 20 1.124.911 336.293  
  Τρέχουσες δόσεις δανείου  19 104.880 104.880  
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 21 1.741.439 1.215.020  
  Φορολογία 22           923      11.155  
  2.972.153  1.667.348  
Σύνολο υποχρεώσεων και κεφάλαια µετόχων  9.169.789 8.046.116  
 
 
……………………………..……………….    
Φιλόκυπρος Ανδρέου  
Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                  
 
………………………………………………  
Μάριος Τορναρίτης 
Σύµβουλος 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των oικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
 
  

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 
 

Αποθεµατικό  
Επανεκτίµησης

 
 

Αποθεµατικό 
Προσόδου 

 
 
 

Ολικό 
 ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ 
 
1 Ιανουαρίου, 2002 4.500.000 339.624 (279.366) 2.003.938 6.564.196 
 
Κέρδος έτους - - - 156.655 156.655 
Επανεκτίµηση έτους - - (100.476) - (100.476) 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας - - - 1.657 1.657 
Πληρωµή µερίσµατος                -             -             -   (360.000)   (360.000) 
 
31 ∆εκεµβρίου, 2002 4.500.000 339.624 (379.842) 1.802.250 6.262.032 
 
Ζηµιά έτους - - - (259.025) (259.025) 
Επανεκτίµηση έτους - - (25.803) - (25.803) 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας                -             -              -        1.657        1.657 
 
31 ∆εκεµβρίου, 2003 4.500.000 339.624 (405.645) 1.544.882 5.978.861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
  2003   2002 
 ΛΚ          ΛΚ     
Ροή µετρητών από εργασίες 
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (357.114) 124.754 
Αναπροσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 666.359 647.951   
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης  25.210 7.128  
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  - (2.181) 
Τόκους εισπρακτέους (9.547) (38.209) 
Tόκους πληρωτέους 64.281 63.268  
Ζηµιά/(κέρδος) από πώληση/καταστροφή στοιχείων πάγιου ενεργητικού    13.883    (8.802) 
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο  
  κεφάλαιο κίνησης                                                                 403.072 793.909  
 
Αύξηση στα αποθέµατα (247.966) (180.232) 
(Αύξηση)/µείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες (123.646) 57.021   
Αύξηση στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές 526.419 397.075  
 
Ροή µετρητών από εργασίες 557.879 1.067.773  
Τόκοι που εισπράχθηκαν  9.547 38.209  
Τόκοι που πληρώθηκαν  (64.281) (63.268) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (46.469)  (112.148) 
 
Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες 456.676   930.566  
 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων (141) (49.694) 
Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού  (1.864.862) (1.106.797) 
Είσπραξη από εκποίηση επενδύσεων  - 43.268  
Εισπράξεις από πώληση/αποζηµείωση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 298.198 48.216  
Μερίδιο µειονότητας στο µετοχικό κεφάλαιο εξαρτηµένων εταιρειών  - 10.401  
Εµπορική εύνοια που πληρώθηκε και δικαιώµατα εκµετάλλευσης     (40.650)    (141.512) 
 
Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (1.607.455) (1.196.118) 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

…/ 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
  
  2003   2002 
 ΛΚ          ΛΚ     
Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Αποπληρωµή µακροπρόθεσµων δανείων (104.880) - 
Μερίσµατα που πληρώθηκαν  - (360.000) 
Χορήγηση νέων δανείων  261.726 263.311  
 
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 156.846  (96.689) 
 
Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών (993.933) (362.241) 
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 207.296 569.537  
 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (786.637)   207.296 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: 
Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 338.274 543.589   
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (1.124.911)   (336.293) 
 
   (786.637)   207.296  
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
            2003            2002 
                                               Σηµείωση            ΛΚ   ΛΚ 
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  Πάγιο ενεργητικό   9 3.341.468 2.766.590 

Eπενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση   10 180.317    205.979 
Eπενδύσεις σε εξαρτηµένες Εταιρείες  11      18.000      18.000 
∆άνειο σε εξαρτηµένη εταιρεία 26    328.409    138.193 
Αναβαλλόµενη φορολογία 18      18.340                - 

  3.886.534 3.128.762 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  Αποθέµατα 12 1.211.785 1.131.331 
  Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 13 2.451.687 2.249.492 
  Φορολογία  22 46.972 12.888 
  Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 14    326.541    507.545 
  4.036.985 3.901.256 
 
Σύνολο ενεργητικού  7.923.519 7.030.018 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
  Μετοχικό κεφάλαιο 15 4.500.000 4.500.000   
  Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών  
    υπέρ το άρτιο 16 339.624 339.624   
  Αποθεµατικό επανεκτίµησης 16 (405.645)   (379.842) 
  Αποθεµατικό προσόδου 16 1.802.714 1.920.468  
  6.236.693 6.380.250  
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  Αναβαλλόµενη φορολογία 18                14.316        6.694  
       14.316        6.694  
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  Τραπεζικά παρατραβήγµατα 20 817.642 82.320  
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 21 854.598 550.273  
  Φορολογία 22           270      10.481  
  1.672.510     643.074 
 
Σύνολο υποχρεώσεων και κεφάλαια µετόχων  7.923.519 7.030.018 
 
 
……………………………..……………….    
Φιλόκυπρος Ανδρέου  
Εκτελεστικός Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                  
 
 
………………………………………………  
Μάριος Τορναρίτης 
Σύµβουλος  
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
 
  

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 
 

Αποθεµατικό  
Επανεκτίµησης

 
 

Αποθεµατικό 
Προσόδου 

 
 

Ολικό 

 ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ 
 
1 Ιανουαρίου, 2002 4.500.000 339.624 (279.366) 2.002.281 6.562.539 
 
Κέρδος έτους - - - 278.187 278.187 
Επανεκτίµηση έτους - - (100.476) - (100.476) 
Πληρωµή µερίσµατος                -             -             -   (360.000)   (360.000) 
 
31 ∆εκεµβρίου, 2002 4.500.000 339.624 (379.842) 1.920.468 6.380.250 
 
Ζηµιά έτους - - - (117.754) (117.754) 
Επανεκτίµηση έτους                -             -   (25.803)               -    (25.803) 
 
31 ∆εκεµβρίου, 2003 4.500.000 339.624 (405.645) 1.802.714 6.236.693 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 
 
 Η Ιθύνουσα 
 
 Η εταιρεία Phil. Andreou Limited (Η Εταιρεία ή η Ιθύνουσα) συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 

Αυγούστου, 1990 µε την επωνυµία Φιλόκυπρος Ανδρέου Λίµιτεδ σαν ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, µε σκοπό την κατασκευή και 
πώληση εκθετηρίων προϊόντων και ραφιών.  Η Εταιρεία δεν διεξήγαγε οποιεσδήποτε εµπορικές 
δραστηριότητες από την ίδρυση της µέχρι την 31 Ιανουαρίου, 1993.  Την 1 Φεβρουαρίου, 1993 η 
Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Phil. Andreou Limited και ανέλαβε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες της 
εµπορικής επωνυµίας Φιλ. Ανδρέου, ιδιοκτησίας του κ. Φιλόκυπρου Ανδρέου, που διεξήγαγε τις πιο 
πάνω δραστηριότητες από το 1987. 

 
 Στις 4 Ιανουαρίου, 2000 µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας 

αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης για εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου.  Η εισαγωγή των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου πραγµατοποιήθηκε στις 
6 Ιουλίου, 2000. 

 
 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η πώληση εκθετηρίων 

προϊόντων και µεταλλικών συστηµάτων αποθήκευσης και έκθεσης καθώς και η παραγωγή ψηφιακών 
εκτυπώσεων και εκτυπώσεων µεταξοτυπίας. 

 
 Η Εταιρεία διεξάγει τις εργασίες της από τρία εργοστάσια στη βιοµηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου, 

στην Επαρχία Λεµεσού. 
 
 Οι εξαρτηµένες 
 
 Phil-O-Media Limited 
  
 H Phil-O-Media Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 15 Φεβρουαρίου, 1995 µε την επωνυµία 

Philofrigo Limited σαν ιδιωτική Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί 
Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και µετονοµάστηκε σε Phil-O-Media Limited στις 30 Μαίου 2001.  

 
 Η Phil-O-Media Limited είναι πλήρως εξαρτηµένη της Phil. Andreou Limited.  Η Phil-O-Media Limited 

εξαγοράστηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2002 µε ισχύ από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Η Phil-O-Media 
Limited δραστηριοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης διαφηµιστικών µέσων σε εξωτερικούς, 
εσωτερικούς και αθλητικούς χώρους. 

 
 P.W Sports Vision Limited 
  
 Η εταιρεία P.W Sports Vision Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 2 Ιανουαρίου 2002 και 

δραστηριοποιείται στο τοµέα της διαφήµισης σε αθλητικούς χώρους.  
 
 Η Phil-O-Media Limited κατέχει το 51% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της P.W Sports Vision 

Limited από την ηµεροµηνία σύστασης της και ασκεί την διαχείριση της εταιρείας. 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
 
 
1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες (συνεχ.) 
 
 Phil -O- Net Limited 
 
 Η Phil -O- Net Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Απριλίου 2002.  Η εταιρεία  δραστηριοποιείται 

στον τοµέα παροχής υπηρεσιών διαδυκτίου και είναι πλήρως εξαρτηµένη  της Phil. Andreou Limited 
από την ηµεροµηνία σύστασης της.   

 
 So Easy Kiosks Limited 
 
 Η εταιρεία So Easy Kiosks Limited συστάθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2002.  Στις 27 Μαρτίου 2002 η 

Ιθύνουσα Εταιρεία απόκτησε το 70% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας So Easy 
Kiosks Limited, η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η λειτουργία και διαχείριση περιπτέρων και 
συνοικιακών καταστηµάτων λιανικής πώλησης εµπορευµάτων άνεσης (convenience stores) 

 
 Αnorthosis Media Ltd 
 
 H εταιρεία Anorthosis Media Limited συστάθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2002. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

στον τοµέα διαχείρισης διαφηµιστικών µέσων σε αθλητικούς χώρους.  Η Phil-O-Media Limited 
κατέχει το 50% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Anorthosis Media Limited από την 
ηµεροµηνία σύστασης της και ασκεί την διαχείριση της εταιρείας.    

 
2. Περίληψη κυριοτέρων λογιστικών αρχών 
 
 Γενικά 
 
 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρεία παρουσιάζονται πιο κάτω µε 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάσθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις Πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και 
παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες. 

 
 ∆εν υπήρξαν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που εφαρµόζονταν από την σύσταση της Εταιρείας µε 

εξαίρεση την πρόβλεψη για αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και τις συναλλαγές σε ξένο 
συνάλλαγµα που έγιναν το 2000. 

 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµασθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

διαφοροποιήθηκε από την επανεκτίµηση των µακροπροθέσµων επενδύσεων. 
 
 

…/ 



13 
PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
2. Περίληψη κυριοτέρων λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
 
 Βάση ενοποίησης 
 
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τους λογαριασµούς της Phil. Andreou 

Limited, και των εξαρτηµένων Εταιρειών, Phil-O-Media Limited, P.W. Sports Vision Limited, Phil-O-
Net Limited, So Easy Kiosks Limited, Anorthosis Media Limited που µαζί αναφέρονται ως το 
«Συγκρότηµα». 

 
 Για σκοπούς ενοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, ακολουθήθηκε η µέθοδος της εξαγοράς 

(acquisition method). 
 
 Ακολουθήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων των 

εταιρειών του Συγκροτήµατος.  Ολα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του 
Συγκροτήµατος, που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. 

 
 Αναγνώριση εσόδων 
 
 Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν όλες οι βασικές υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα που απορρέουν από την ιδιοκτησία του προϊόντος έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή.  
Στην περίπτωση της Εταιρείας αυτό συµπίπτει µε την παράδοση των προϊόντων και την έκδοση 
τιµολογίων. 

 
 Αναβαλλόµενο εισόδηµα 
 

Μέρος των συµβολαίων για υπηρεσίες που τιµολογήθηκαν αλλά δεν παρασχέθηκαν, παρουσιάζονται 
στον ισολογισµό ως αναβαλλόµενο εισόδηµα.  Τα τιµολόγια παρουσιάζονται στο λογαριασµό 
αναβαλλόµενου εισοδήµατος και µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων  σε µηνιαία βάση 
κατά την διάρκεια των συµβολαίων. 

 
 Κυβερνητικές χορηγίες 
 
 Οι κυβερνητικές χορηγίες αναγνωρίζονται µόνο κατά την είσπραξη τους. 
 
 Οι χορηγίες για την επιδότηση επιτοκίου δανείων για την αγορά µηχανηµάτων και οι χορηγίες για την 

προώθηση των εξαγωγών αναγνωρίζονται σαν έσοδα του έτους είσπραξης τους. 
 
 Οι χορηγίες για την επιδότηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται στον ισολογισµό και 

αφαιρούνται από το κόστος των συγκεκριµένων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. 
 
 Φορολογία 
 
 Η φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 12 ‘’Φόροι Εισοδήµατος’’ που προβλέπει ότι: 
 

• Η τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται σαν έξοδα ή έσοδα του έτους. 
 
• Η πρόβλεψη για φορολογία για το έτος υπολογίζεται µε βάση τις εκάστοτε πρόνοιες του Περί 

Φόρου Εισοδήµατος Νόµου.  Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
             …/ 
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PHIL. ANDREOU LIMITED 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2003 
 
2. Περίληψη κυριοτέρων λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
 
 Φορολογία (συνέχ.) 
 

• Τα χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές 
αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό των αναµενόµενων µελλοντικών φορολογητέων κερδών. 

 
 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
 
 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα κατά τη διάρκεια του έτους, µετατρέπονται σε λίρες Κύπρου και 

καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ίσχυαν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
 
 Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από προθεσµιακές συµβάσεις για αγορά ξένων 

νοµισµάτων αναγνωρίζονται στο λογαριασµό κερδοζηµιών κατά την λήξη των συµβάσεων. 
 
 Τα στοιχεία τρεχούµενου ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Κυπριακές 

λίρες µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την εξόφληση ή την µετατροπή των στοιχείων 

τρεχούµενου ενεργητικού και παθητικού σε τιµές διαφορετικές από εκείνες που είχαν αρχικά 
καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου ή σε προηγούµενη περίοδο, µεταφέρονται 
στο λογαριασµό κερδοζηµιών. 

 
 Χρεώστες 
 
 Οι εµπορικοί χρεώστες και οι άλλοι χρεώστες και προπληρωµές αντιπροσωπεύουν τα εισπρακτέα 

ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετά την αφαίρεση µη κερδισθέντος εισοδήµατος και 
πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες. 

 
 Γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες σε περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει λάβει νοµικά µέτρα 

εναντίον του συγκεκριµένου εµπορικού χρεώστη.  ∆εν γίνεται γενική πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες.  Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως διαγράφονται. 

 
 Αποθέµατα 
 
 Τα αποθέµατα ετοίµων και ηµικατεργασµένων προϊόντων,πρώτων υλών καθώς και των προϊόντων 

για µεταπώληση παρουσιάζονται στο χαµηλότερο του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας τους.  

  
 Το κόστος των πρώτων υλών και των προιόντων για µεταπώληση αποδίδεται στις ποσότητες των 

αποθεµάτων την ηµεροµηνία του ισολογισµού µε βάση την µέση σταθµική αξία τους. 
 
 Το κόστος των ετοίµων προϊόντων αποτελείται από τα έξοδα αγοράς και µετατροπής πρώτων υλών, 

εργατικά, υπεργολαβίες και άλλα άµεσα και έµµεσα έξοδα παραγωγής.   
 
 Το κόστος των ηµιτελών προϊόντων υπολογίζεται µε την αφαίρεση σταθερού ποσοστού µικτού 

κέρδους από την πραγµατοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων των ηµιτελών προϊόντων αφού ληφθεί 
υπόψη ο βαθµός ολοκλήρωσης των προϊόντων. 

 
…/ 
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2. Περίληψη κυριοτέρων λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
 
 Έξοδα δανεισµού 
 
 Τα έξοδα δανεισµού αναγνωρίζονται σαν έξοδα της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
 Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις 
 
 Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων 

αποσβέσεων.  Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε την σταθερή µέθοδο.  Το κόστος των 
στοιχείων πάγιου ενεργητικού µετά την αφαίρεση της υπολογιζόµενης υπολειµµατικής αξίας 
διαγράφεται µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στα έτη της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής 
ζωής τους. 

 
 Τα ετήσια ποσοστά αποσβέσεων είναι τα ακόλουθα: 
  % 
 Κτίρια 4 
 Ηλεκτρικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  
   καταστηµάτων  10 
 Οχήµατα  15, 20 & 25 
 Εργαλεία  33 1/3 
 Μηχανήµατα, εξοπλισµός και ροµπότ 10 & 20 
 Έπιπλα και σκεύη 10 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 
 ∆ιαφηµιστικές πινακίδες και διαφηµιστικά συστήµατα σταδίων 10 
 Σταθµοί ηλεκτρονικής πληροφόρησης 20 
 
 Σε περίπτωση διάθεσης στοιχείου πάγιου ενεργητικού, η διαφορά µεταξύ του προϊόντος πώλησης 

και της υπολειµµατικής αξίας, αναγνωρίζονται σαν έσοδο ή έξοδο του έτους. 
 
 
 ∆απάνες συντήρησης, επισκευών και βελτιώσεων 
 
 Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας 

κεφαλαιοποιούνται το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιούνται και αποσβένονται µε βάση τους 
συντελεστές που αναφέρονται πιο πάνω. 

 
 Οι δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων 

πάγιου ενεργητικού χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους κατά το οποίο 
πραγµατοποιούνται. 

 
 ∆εν γίνεται πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για δαπάνες για µελλοντικές τροποποιήσεις, 

βελτιώσεις και επισκευές των στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 
 

…/ 
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2. Περίληψη κυριοτέρων λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
 
 Βραχυπρόθεσµα δάνεια από τράπεζες, τραπεζικά παρατραβήγµατα, πιστωτές και έξοδα 

οφειλόµενα 
 
 Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια, τραπεζικά παρατραβήγµατα, εµπορικοί πιστωτές, άλλες οφειλές 

και οφειλόµενα έξοδα, πληρωτέα εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
αντιπροσωπεύουν τα ποσά που οφείλονται κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και 
συµπεριλαµβάνουν τόκους, όπου αυτοί εφαρµόζονται. 

 
 Μακροπρόθεσµα δάνεια 
 
 Τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους. 
 
 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 

Την 1 Ιανουαρίου, 2001 το Συγκρότηµα υιοθέτησε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 39 – “Χρηµατοδοτικά Μέσα – Αναγνώριση και Αποτίµηση”. 
 
Oι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση περιλαµβάνουν επενδύσεις που αποκτούνται µε πρόθεση 
να κρατηθούν για µη καθορισµένη χρονική περίοδο και δεν αγοράστηκαν µε σκοπό το κέρδος από 
βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις στην τιµή τους.  Αυτές οι επενδύσεις περιλαµβάνονται στο µη-
τρεχούµενο ενεργητικό, εκτός αν η διεύθυνση προβλέπει ή έχει την πρόθεση να τις κρατήσει για 
περίοδο µικρότερη των 12 µηνών, από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Στις περιπτώσεις αυτές 
περιλαµβάνονται στο τρεχούµενο ενεργητικό. 
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση καταχωρούνται αρχικά σε τιµή κόστους την ηµεροµηνία 
αγοράς και τα έξοδα αγοράς περιλαµβάνονται στο κόστος.  Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
επανεκτιµούνται στην αγοραία αξία τους στο τέλος του έτους. 
 
Πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στην αγοραία αξία επενδύσεων 
διαθέσιµων προς πώληση περιλαµβάνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης.  Μη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές από αλλαγές στην αγοραία αξία αυτής της κατηγορίας των 
επενδύσεων µεταφέρονται στα αποθεµατικά.  Όταν αυτές οι επενδύσεις πωληθούν ή υποστούν 
µόνιµη µείωση στην αξία τους, οι µέχρι τότε σχετικές αναπροσαρµογές µεταφέρονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων για το έτος. 

 
 Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 
 Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται στον ισολογισµό της ιθύνουσας Εταιρείας σε 

τιµή κτήσης. 
…/ 
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2. Περίληψη κυριοτέρων λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
 
  
 
 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
 Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν έξοδο και σαν υποχρέωση αν θεωρηθεί πιθανό ότι 

µελλοντικά γεγονότα θα επιβεβαιώσουν τις υποχρεώσεις αυτές. 
 
 Οποιαδήποτε πρόβλεψη παρουσιάζεται µετά την αφαίρεση πιθανών ανακτήσιµων ποσών. 
 
 Πληροφορίες κατά τοµέα 
 

Πρωτογενής τοµέας 
  
Το Συγκρότηµα διεξάγει δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Υπάρχει µεγάλη διασπορά 
στην  γεωγραφική κάλυψη των εξαγωγών, µε το µεγαλύτερο µέρος των οποίων γίνεται προς τη Μέση 
Ανατολή και την Ευρώπη. 
 
∆ευτερογενής τοµέας 
 
Οι κυριότεροι επιχειρηµατικοί τοµείς του Συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθοι: 
 
• Κατασκευή εκθετηρίων προιόντων και οι ψηφιακές εκτυπώσεις 
• ∆ιαφηµιστικά µέσα 
• Λιανικό εµπόριο καταστηµάτων άνεσης 
• Υπηρεσίες διαδυκτίου 
  

 Πληρωµές σε σχέδια καθορισµένης συνεισφοράς 
 
 Το Συγκρότηµα λειτουργεί ταµείο προνοίας υπαλλήλων το οποίο είναι σχέδιο καθορισµένης 

συνεισφοράς.  Η συνεισφορά των υπαλλήλων και του εργοδότη στο ταµείο είναι 5% αντίστοιχα. 
 
 Το σχέδιο λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς, που έχουν συµφωνηθεί από τα δύο µέρη και 

συνάδουν µε τις σχετικές πρόνοιες του Περί Ταµείων Προνοίας Νόµου 1981 (όπως τροποποιήθηκε). 
 
 Το ποσό που χρεώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων αντιπροσωπεύει το πραγµατικό κόστος 

που αναλογεί στο οικονοµικό έτος. 
 

…/ 
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2. Περίληψη κυριοτέρων λογιστικών αρχών (συνέχ.) 
 
 Eµπορική εύνοια 
 
 Η εµπορική εύνοια κατά την ενοποίηση  που προκύπτει από την εξαγορά εξαρτηµένων εταιρειών και 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό 
ενεργητικό της εξαρτηµένης εταιρείας που αποκτάται και της τιµής κτήσης, παρουσιάζεται ως 
εµπορική εύνοια στον ισολογισµό. Η εµπορική εύνοια διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
σε περίοδο κατά την οποία το Συγκρότηµα θα έχει οικονοµικό όφελος.  ‘Οπου η διαφορά είναι θετική, 
το πλεόνασµα αυτό λογίζεται ως αρνητική εµπορική εύνοια και διαγράφεται κατά την ελάχιστη 
περίοδο επωφελούς χρήσης της. 

 
 Η εµπορική εύνοια που προκύπτει από εξαγορές εργασιών και ενεργητικού παρουσιάζεται στον 

ισολογισµό ως εµπορική εύνοια που πληρώθηκε και αποσβένεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε 
ετήσιες ισόποσες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της ωφέλιµης οικονοµικής ζωής της. 

 
 Γεγονότα που λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
 Το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας αναπροσαρµόζονται για γεγονότα που λαµβάνουν χώρα 

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και που προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για συνθήκες 
που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
 Σηµαντικά γεγονότα που δεν τηρούν αυτά τα κριτήρια παρουσιάζονται στην σηµείωση 30. 
 
3. Κύκλος εργασιών και άλλα έσοδα 
  2003 2002 
  ΛΚ  ΛΚ  
 Κύκλος εργασιών  
 Πωλήσεις εσωτερικού 4.046.838 2.482.832 
 Πωλήσεις εξωτερικού 2.011.401 2.493.931 
  6.058.239 4.976.763 
 Άλλα έσοδα 
 Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 2.271 9.118 
 Κυβερνητική επιχορήγηση  4.707 12.586 
 Αλλα εισοδήµατα 11.717 25.154 
 Μερίσµατα 1.567 3.608 
   Πώληση παλαιωµένων αποθεµάτων           395           194 
       20.657      50.660 
 

…/ 
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4. (Ζηµιά)/κέρδος από εργασίες 
  2003 2002 
  ΛΚ  ΛΚ  
 Η (ζηµιά)/κέρδος από εργασίες παρουσιάζεται µετά  
 την χρέωση/(πίστωση) των πιο κάτω: 
 Αµοιβή διευθύνοντα συµβούλου υπό την εκτελεστική του ιδιότητα 56.039 56.406   
 Αποσβέσεις 666.359 647.951  
 Εισφορές εργοδότη σε σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού 40.689 33.518  
 Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού  1.613.079 1.397.529  
 Ζηµιά/(κέρδος) από πώληση/καταστροφή στοιχείων 
   πάγιου ενεργητικού 13.883 (8.802)  
 Επιµίσθια γης 7.641 8.268  
 Αµοιβή ελεγκτών 10.750 9.835  
 Αµοιβή ελεγκτών για προηγούµενα έτη  8.855 - 
 ∆ιαγραφή επισφαλών χρεωστών 15.752   33.488  
 Ζηµιά από πυρκαγιά 61.266 - 
 Αποζηµίωση ασφαλιστικής εταιρείας     (60.992)              - 
 
 Το Συγκρότηµα εργοδοτούσε 160 υπαλλήλους κατά την 31 ∆εκεµβρίου, 2003 (2002:167). 
 

Ποσό ύψους ΛΚ21.984 που περιλαµβάνεται στη ζηµιά της θυγατρικής εταιρείας So Easy Kiosks 
Limited για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου, 2003 αφορά πιθανή υπεξαίρεση χρηµάτων και/ή 
εµπορευµάτων από περίπτερο της Εταιρείας.  Ποσό ύψους ΛΚ82.273 συµπεριλήφθηκε στη ζηµιά 
του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου, 2002 για την ίδια υπόθεση η οποία έχει ήδη καταγγελθεί 
στις αστυνοµικές αρχές και διεξάγεται σχετική έρευνα. Μέρος ή ολόκληρο το ποσό αυτό ενδέχεται να 
εισπραχθεί και η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα νοµικά µέτρα για διαφύλαξη των 
δικαιωµάτων της. 

 
5. Τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης 
  2003 2002 
  ΛΚ  ΛΚ  
 
 Τόκοι εισπρακτέοι   9.547 38.209 
 Τόκοι και έξοδα πληρωτέα 64.281 63.268 
 Συναλλαγµατικές διαφορές 22.392   9.900 
  86.673 73.168 
6. Φορολογία 
  2003 2002 
  ΛΚ  ΛΚ  
 
 Εταιρικός φόρος 103 45.591   
 Εισφορά για την άµυνα 1.336 11.178  
 Αναβαλλόµενη φορολογία (29.056)  (45.473)  
  (27.617)   11.296  
 Eταιρικός φόρος – προηγούµενης χρήσης   (3.116)   22.658  
 (Πίστωση)/χρέωση έτους (30.733)   33.954  
  
 Οι εταιρείες που εισήγαγαν για πρώτη φορά τίτλους τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, 

υπόκειντο σε φορολογία για τα τέσσερα φορολογικά έτη που ακολουθούσαν το έτος εντός του 
οποίου οι µετοχές εισήχθηκαν  στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, µε µειωµένους συντελεστές 
εταιρικού φόρου ίσους µε το ένα δεύτερο των συντελεστών που καθορίζονταν στον περί Φορολογίας 
του Εισοδήµατος Νόµο.  Με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, 2002, 
κέρδη µέχρι ΛΚ40.000 υπόκειντο σε φορολογία προς 10% αντί 20% και κέρδη πέραν των ΛΚ40.000 
προς 12,5% αντί 25%. 
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6. Φορολογία (συνεχ.) 
 
 Η εξοικονόµηση φόρου σαν αποτέλεσµα της εφαρµογής των µειωµένων συντελεστών εταιρικού 

φόρου σύµφωνα µε τα πιο πάνω, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των ΛΚ100.000 
για κάθε φορολογικό έτος. 

 
 Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου που τέθηκε σε ισχύ την 1 

Ιανουαρίου 2003, ο ειδικός τρόπος φορολόγησης εταιρειών που εισάγουν για πρώτη φορά τίτλους 
τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου καταργήθηκε.  Κατά συνέπεια τα πιο πάνω ίσχυαν µόνο για 
το φορολογικό έτος 2002. 

 
 Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, 2002, οι εξαρτηµένες εταιρείες υπόκειντο σε: 
 α)   Εταιρικό φόρο µε συντελεστή 20% για τις πρώτες ΛΚ40.000 του φορολογητέου εισοδήµατος και 

25% για το υπόλοιπο και µε ½ των συντελεστών στο κέρδος που αναλογεί στις πωλήσεις 
εξωτερικού. 

 
 β)   ‘Εκτακτη εισφορά για την άµυνα στο φορολογητέο εισόδηµα µε συντελεστή 3%.  Σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου που τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου, 2003, 
η ιθύνουσα και εξαρτηµένες υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10% επί του φορολογητέου 
εισοδήµατος και σε έκτακτη αµυντική εισφορά 10% σε τόκους εισπρακτέους και 3% σε ενοίκια 
εισπρακτέα. 

 
 Η Εταιρεία εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 12 ‘’Φόροι 

εισοδήµατος’’, έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία.  
 
 Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 

λογιστικό κέρδος της Εταιρείας: 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2003 2002 2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ    
 Λογιστική (ζηµιά)/κέρδος έτους  
          πριν τη φορολογία (357.114) 124.754 (130.908) 338.095  
 Φόρος µε βάση τους φορολογικούς 
 συντελεστές 2.175 16.722 - 41.262 
 Φόρος σε έκπτωση για επένδυση - 14.832 - 14.832  
 Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν  
 εκπίπτουν και εκπτώσεων και εσόδων  
 που δεν φορολογούνται (31.128) (1.830) - (1.153) 
 Αναπροσαρµογή για αλλαγή φορολογικού  
 συντελεστή            - (18.428)           - (11.599) 
 Εισφορά για την άµυνα σε ενοίκια και τόκους 
        εισπρακτέους     1.336             -            -             - 
 (Πίστωση) / χρέωση έτους  ( 27.617)  11.296           -   43.342  
  
7. (Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 
  2003 2002 
  ΛΚ  ΛΚ  
 
 (Ζηµιά)/κέρδος που αναλογεί στους µετόχους   (259.025)     156.655 
  
 Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που θεωρείται ότι 
   ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους 45.000.000 45.000.000 
 
 (Ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή (σεντ)          (0,58)           0,35
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8. Εµπορική εύνοια κατά την ενοποίηση  
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
  2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   
       Τιµή κτήσης 
 1 Ιανουαρίου  (16.566) (16.566) 
 Ολικό κόστος εξαγοράς βάσει της συµφωνίας - -  
 Καθαρό ενεργητικό Εταιρείας            -          -  
 31 ∆εκεµβρίου  (16.566) (16.566) 
  
 ∆ιαγραφή εµπορική εύνοιας  
 1 Ιανουαρίου  3.314 1.657  
 ∆ιαγραφή έτους    1.657   1.657  
 31 ∆εκεµβρίου    4.971   3.314  
 
 Καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου (11.595) (13.252) 
 
 Οπως αναφέρεται στη σηµείωση 2 η υπεραξία κατά την ενοποίηση είναι η διαφορά µεταξύ της 

δίκαιης αξίας του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας Phil-O-Media Limited κατά την 
ηµέρα απόκτησης ελέγχου και της τιµής κτήσης.  Το πλεόνασµα λογίζεται ως αρνητική υπεραξία, η 
οποία διαγράφεται σε περίοδο δέκα ετών που θεωρείται  σαν η ελάχιστη περίοδος επωφελούς 
χρήσης της. 

 
 Εµπορική εύνοια που πληρώθηκε και δικαιώµατα εκµετάλλευσης  
  

 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
  31.12.2003 31.12.2002 
  ΛΚ   ΛΚ   
 Τιµή κτήσης 
 Εµπορική εύνοια που προέκυψε από: 
 - Την εξαγορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
  ΜΡΜ Internet Tradeline Limited από την 
  εξαρτηµένη Phil-O-Net Limited   12.500 12.500 
 
 - Την εξαγορά δραστηριοτήτων περιπτέρων από 
  την εξαρτηµένη So Easy Kiosks Limited 129.012 129.012  
  Προσθήκες  10.650 - 
  Εκποιήσεις       (100)             - 
   139.562 129.012  

∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης κυλικείου εντός 
ποδοσφαιρικού σταδίου   30.000              - 

 
 Σύνολο 182.062 141.512 
 
 ∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας και δικαιωµάτων εκµετάλλευσης   
 1 Ιανουαρίου, 2003 7.128 - 
 ∆ιαγραφή για το έτος   25.210     7.128 
 31 ∆εκεµβρίου, 2003   32.338     7.128 
  

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου, 2003 149.724 134.384 
   .../ 
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9. Πάγιο ενεργητικό 
 
 Το Συγκρότηµα 

   
 
 
 

Κτίρια 

Ηλεκτρικές  
και τηλεφωνικές 
εγκαταστάσεις 
και εξοπλισµός 
καταστηµάτων 

 
 
 
 

Οχήµατα 

 
 
 
 

Εργαλεία 

 
 

Μηχανήµατα, 
εξοπλισµός  
και ροµπότ 

 
 

Έπιπλα  
και  

σκευη 

 
 
 

Ηλεκτρονικοί  
υπολογιστές 

∆ιαφηµιστικές  
πινακίδες και 
διαφηµιστικά 
συστήµατα 
σταδίων 

 
 

Σταθµοί  
Ηλεκτρονικής  
πληροφόρησης 

 
 
 
 

Σύνολο 
  ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ          ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

 
 Τιµή κτήσης 
 1 Ιανουαρίου, 2003 1.551.662 229.400 268.403   72.378 2.855.182 133.561 344.621 703.807 40.218 6.199.232 
 Προσθήκες 747.598 307.225 106.684 59.088 221.827 65.926 90.659 31.494 234.361 1.864.862 
 Εκποιήσεις (6.480) (6.174) (12.406) (600) (294.778) (4.500) (5.932) (9.508) - (340.378) 
 Καταστροφές από πυρκαγιά    (10.721)   (22.355)             -            -                -         (55)    (2.170)              -             -     (35.301) 
 31 ∆εκεµβρίου, 2003 2.282.059 508.096 362.681 130.866 2.782.231 194.932 427.178 725.793 274.579 7.688.415 
 
 Αποσβέσεις 
 1 Ιανουαρίου, 2003 300.362 37.983 137.569 58.914 1.480.614 66.669 200.789 87.143   1.041 2.371.084 
 Επιβάρυνση έτους 70.613 38.555 45.045 17.897 344.642 12.731 45.983 71.993 18.900 666.359 
 Εκποιήσεις (480) (257) (11.627)  (522) (41.588) (3.400) (3.608) (674) - (62.156) 
 Επί των καταστροφών από  
 πυρκαγιά       (465)       (904)             -            -                -          (3)       (174)              -             -       (1.546) 
 31 ∆εκεµβρίου, 2003 370.030   75.377 170.987   76.289 1.783.668   75.997 242.990 158.462   19.941 2.973.741 
 
 Καθαρή αξία 
 31 ∆εκεµβρίου, 2003 1.912.029 432.719 191.694 54.577    998.563 118.935 184.188 567.331 254.638 4.714.674 
 
 31 ∆εκεµβρίου, 2002 1.251.300 191.417 130.834 13.464 1.374.568   66.892 143.832 616.664   39.177 3.828.148 
 
 

…/ 
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9. Πάγιο ενεργητικό (συνεχ.) 
 
 Η Eταιρεία 
            Ηλεκτρικές και    Μηχανήµατα, Επιπλα 
   τηλεφωνικές    εξοπλισµός και Ηλεκτρονικοί 
  Κτίρια εγκαταστάσεις Οχήµατα Εργαλεία  και ροµπότ σκεύη υπολογιστές Σύνολο    
     ΛΚ       ΛΚ    ΛΚ    ΛΚ         ΛΚ     ΛΚ        ΛΚ     ΛΚ 
 Τιµή κτήσης 
 1 Ιανουαρίου, 2003 1.473.503 54.246 233.151   72.378 2.773.546 121.507 298.271 5.026.602 
 Προσθήκες 717.946 103.553 106.684 59.088 220.543 62.924 77.660 1.348.398 
 Εκποιήσεις        (6.480)           - (11.426)      (600)   (294.778)   (3.800)    (4.982)   (322.066) 
 31 ∆εκεµβρίου, 2003 2.184.969 157.799 328.409 130.866 2.699.311 180.631 370.949 6.052.934 
 
 Αποσβέσεις 
 1 Ιανουαρίου, 2003 296.774 29.831 133.622 58.914 1.481.034 65.933 193.904 2.260.012 
 Επιβάρυνση έτους 61.771 13.016 38.093 17.897 336.350 11.418 33.869 512.414 
 Στις εκποιήσεις           (480)            - (11.426)      (522)    (41.588)   (3.400)    (3.544)     (60.960) 
 31 ∆εκεµβρίου, 2003    358.065   42.847 160.289   76.289 1.775.796   73.951 224.229 2.711.466 
 
 Καθαρή αξία 
 31 ∆εκεµβρίου, 2003 1.826.904 114.952 168.120 54.577 923.515 106.680 146.720 3.341.468 
 
 31 ∆εκεµβρίου, 2002 1.176.729 24.415 99.529 13.464 1.292.512 55.574 104.367 2.766.590 
 
 Οι εξασφαλίσεις  πάνω στα στοιχεία πάγιου ενεργητικού αναφέρονται στις σηµείωσεις 19 και 20. 
 
10. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
  2003 2002 
 Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία ΛΚ  ΛΚ  
 Σε αξίες δηµοσίων εταιρειών εισηγµένες στο    
   Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 129.917 155.579 
 Άλλες   50.400   50.400 
  180.317 205.979 
 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί όλες τις επενδύσεις σε αξίες δηµοσίων εταιρειών ως 

µακροπρόθεσµες επενδύσεις.  Οι επενδύσεις σε αξίες δηµοσίων εταιρειών εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έχουν επανεκτιµηθεί στην αγοραία αξία τους στις 31 ∆εκεµβρίου, 
2003. Το έλλειµµα που προέκυψε µεταφέρθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Αναγνώριση και αποτίµηση». 

 
11. Eπενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 
 
     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   2003 2002 
   ΛΚ  ΛΚ  
 
 Μετοχές σε τιµή κτήσης  18.000 18.000 
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11. Eπενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχ.) 
 
  Χώρα  Ποσοστό συµµετοχής Τιµή  
  σύστασης Άµεσο  Έµµεσο    κτήσης     
   ΛΚ  
 
 Phil-O-Media Limited Κύπρος 100%  1.000     
 Phil-O-Net Limited Κύπρος 100%  10.000  
 So Easy Kiosks Ltd Κύπρος   70%    7.000  
    18.000  
 
 P.W. Sports Vision Limited Κύπρος 51%   5.100 
 Anorthosis Media Limited Κύπρος 50%   2.500 
 
 
12. Αποθέµατα 
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2003 2002 2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ    
 
 Πρώτες ύλες 704.639 711.453 704.639 711.453 
 Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα  460.183 361.893 452.462 355.863 
 Εξαρτήµατα µηχανηµάτων 54.684     64.015 54.684     64.015 
 Προϊόντα για µεταπώληση    352.058   186.237                -                - 
 
 Σύνολο 1.571.564 1.323.598 1.211.785 1.131.331 
 
 Όλα τα πιο πάνω αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης. ∆εν έγινε πρόβλεψη για διαγραφή 

αποθεµάτων πρώτων υλών καθώς οι σύµβουλοι θεωρούν ότι όλα τα αποθέµατα είναι 
ρευστοποιήσιµα. 

 
13. Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2003 2002 2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ    
 
 Εµπορικοί χρεώστες 1.775.968 1.804.448    1.321.876 1.175.978  
 Υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών (Σηµ 26) - - 1.014.034 921.717 
 Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές    392.949    230.823     177.075    203.095  
  2.168.917 2.035.271 2.512.985 2.300.790  
 Επισφαλείς χρεώστες που διαγράφηκαν      (61.298)    (51.298)     (61.298)     (51.298) 
  2.107.619 1.983.973 2.451.687 2.249.492  
 
 Τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 
 
 

…/ 
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14. Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα 
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2003 2002 2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ    
 
 Μετρητά στο ταµείο  40.960 40.574 29.228 27.156 
 Μετρητά στην τράπεζα 297.314 503.015 297.313 480.389 
  338.274 543.589 326.541 507.545 
 
 Τα µετρητά στην τράπεζα φέρουν ετήσιο τόκο που κυµαίνεται σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθορισµένα 

επιτόκια καταθέσεων και είναι εισπρακτέα σε πρώτη ζήτηση. 
 
15. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
  2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ    
 Εγκεκριµένο: 
 100.000.000 µετοχές 10 σεντ η καθεµιά 10.000.000 10.000.000 
 
 Εκδοµένο και πλήρως καταβεβληµένο: 
 45.000.000 µετοχές προς 10 σεντ η καθεµία 4.500.000 4.500.000 
 
 Το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ως εξής: 
   Μετοχές 
  Από  Σε 
 Ιούλιος 1999 10.000 500.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 500.000 10.000.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 10.000.000 100.000.000 των 10 σεντ 
 
 Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε ως εξής: 
 
   Μετοχές 
  Από  Σε 
 Ιούλιος 1999 1.000 250.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 250.000 2.500.000 της ΛΚ1 
 Ιανουάριος 2000 2.500.000 25.000.000 των 10 σεντ 
 Μάρτιος 2000 25.000.000 45.000.000 των 10 σεντ 
 
16. Αποθεµατικά 
 
 Το αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 

Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 δεν θεωρείται διαθέσιµο για διανοµή.  Το αποθεµατικό επανεκτίµησης, µε 
βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν θεωρείται διαθέσιµο για διανοµή. 

 
 Το αποθεµατικό προσόδου είναι διαθέσιµο προς διανοµή.  Στις 31 ∆εκεµβρίου, 2003 τα διανεµητέα 

αποθεµατικά ανέρχονταν σε ΛΚ1.544.882. 
 

 
.../ 
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17. Συµφέρο µειονότητας 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
  31.12.2003 31.12.2002 
  ΛΚ   ΛΚ   
 
 Την 1 Ιανουαρίου 55.454 - 
 Μερίδιο στο µετοχικό κεφάλαιο εξαρτηµένων εταιρειών - (10.401) 
 Μερίδιο ζηµιάς  θυγατρικών εταιρειών   67.356 65.855  
 Tην 31 ∆εκεµβρίου 122.810 55.454  
 
18. Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
 Η πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία έγινε εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο αρ. 12 ‘’Φόροι Εισοδήµατος’’. 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2003 2002 2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ    
 
 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (12.633) 32.840   6.694 23.265  
 Χρέωση/(πίστωση) στο λογαριασµό 
   αποτελεσµάτων από συσσωρευµένες 
  προσωρινές χρονικές διαφορές 12.549 (19.459) 7.622 (16.571) 
 Πίστωση στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
  από την ύπαρξη φορολογικών ζηµιών (41.600)  (26.014)  (18.340)            - 
 Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (41.684) (12.633)   (4.024)    6.694 
 
 Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως 
  ακολούθως: 
 Συσσωρευµένες προσωρινές χρονικές  
  διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και των  
  κεφαλαιουχικών εκπτώσεων: 213.253 137.592 143.163 66.929 
  
 Φορολογικές ζηµιές συγκροτήµατος  676.141  263.920  183.401           -  
 
 Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις προσωρινές διαφορές και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα αναγνωρίζονται 

για όλες τις αφαιρετέες προσωρινές διαφορές εκεί όπου είναι πιθανόν ότι στο µέλλον θα υπάρχουν 
επαρκή φορολογικά κέρδη. 

 
19. Μακροπρόθεσµο δάνειο  
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ 
  31.12.2003 31.12.2002 
  ΛΚ   ΛΚ   
 Μακροπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο αποπληρωτέο: 
 Εντός ενός έτους 104.880 104.880 
 Μεταξύ 2 και 5 ετών 315.277 158.431 
   420.157 263.311 
 Το πιο πάνω δάνειο φέρει επιτόκιο 1% πέραν του βασικού επιτοκίου ετησίως. Κατά τη διάρκεια του 

έτους το επιτόκιο κυµάνθηκε µεταξύ 5,5% και 4,5%.  Το δάνειο είναι εξασφαλισµένο µε: 
 α) εταιρική εγγύηση της Εταιρείας ύψους ΛΚ 550.000, 
 β) προσωπικές εγγυήσεις του διευθύνοντος συµβούλου της Εταιρείας ύψους ΛΚ 230.000 
 γ) κυµαινόµενη επιβάρυνση στο ενεργητικό της εξαρτηµένης εταιρείας  So Easy kiosks Limited
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20. Τραπεζικά παρατραβήγµατα 
 
 Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος φέρουν τόκο ο οποίος κυµαίνεται σύµφωνα µε τα 

εκάστοτε καθορισµένα επιτόκια δανεισµούν και  είναι εξασφαλισµένα µε 
 α) υποθήκες σε κτίρια της Εταιρείας ύψους ΛΚ720.000,  
 β) εταιρική εγγύηση της Εταιρείας ύψους ΛΚ 550.000, 
 γ) προσωπικές εγγυήσεις του διευθύνοντος συµβούλου της Εταιρείας ύψους ΛΚ 230.000 
 δ) κυµαινόµενη επιβάρυνση στο ενεργητικό της εξαρτηµένης εταιρείας  So Easy kiosks Limited. 
 
 
21. Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2003 2002 2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ    
 
 Αναβαλλόµενο εισόδηµα 366.593 171.816 153.237 - 
 Πιστωτές εµπορίου 1.115.601 791.682 540.375 372.396 
 Υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών (Σηµ. 26) - - 47.317 33.334 
 Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα    259.245    251.522 113.669 144.543 
  1.741.439 1.215.020 854.598 550.273 
 
 Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. 
 
22. Φορολογία 
 
  ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  2003 2002 2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ   ΛΚ    
 
 Εταιρικός φόρος  (51.220) (13.305) (46.972) (12.888) 
 Έκτακτη εισφορά για την άµυνα      923   11.155       270 10.481  
  50.297    (2.150)  (46.702)  (2.407) 
 
 Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους. 
 
23. Ανειληµµένες / ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
    ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  
  2003 2002 
  ΛΚ   ΛΚ   
 
 Τραπεζικές πιστώσεις 101.835 - 
 Εγγυητικές επιστολές   86.400  35.000 
  188.235  35.000 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους το συγκρότηµα είχε συνάψει προθεσµιακές συµβάσεις για αγορά και 
πώληση ξένων νοµισµάτων.  Κατά την 31 ∆εκεµβρίου, 2003 το συγκρότηµα δεν ήταν δεσµευµένο µε 
οποιεσδήποτε προθεσµιακές συµβάσεις. 

 
…/ 
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24. Ανάλυση κατά τοµέα 
 
 Ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα 
  2003 2002 
 Κύκλος εργασιών ΛΚ  ΛΚ     
 
 Εξωτερικού 
 Μέση Ανατολή 1.074.250 1.303.835 
 Ευρώπη 923.736 939.417 
 Αφρική - 33.464 
 Ασία  13.414 45.808 
 ∆ιάφορες άλλες χώρες - 7.585 
 Εσωτερικού 4.046.839 2.646.654 
 
 Σύνολο 6.058.239 4.976.763 
 
 
 (Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία 
 
 Εξωτερικού  
   Μέση Ανατολή  (63.261) 32.684 
   Ευρώπη (54.397) 23.549 
   Αφρική  - 839 
     Ασία (790) 1.148 
   ∆ιάφορες άλλες χώρες - 190 
 Εσωτερικού (238.666)      66.344 
  (357.114)    124.754 
 
 ∆εν είναι δυνατό να δοθεί δίκαιη ανάλυση κατά γεωγραφικό τοµέα του απασχολούµενου κεφαλαίου, 

των προσθηκών σε στοιχεία παγίου ενεργητικού και των αποσβέσεων. 
 

…/ 
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24. Ανάλυση κατά τοµέα (συνεχ.) 
 
 Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας 
 

         
  
      

Εκθετήρια και Λιανικό εµπόριο
Ψηφιακές εκτυπώσεις ∆ιαφηµιστικά µέσα 

 
Καταστηµάτων άνεσης 

 
Υπηρεσίες διαδυκτίου 

 
Σύνολο 
 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2002

            ΛΚ        ΛΚ          ΛΚ           ΛΚ        ΛΚ        ΛΚ           ΛΚ          ΛΚ         ΛΚ          ΛΚ 
 
 Πωλήσεις 3.624.652 3.968.295 591.773 508.935 1.948.795 751.333 19.166 6.981 6.184.386 5.235.544  
 Μεταξύ τοµέων     (74.040)   (203.895)   (46.065)    (26.222)       (4.572)   (27.364)   (1.470) (1.300)   (126.147)   (258.781)  
 Καθαρές πωλήσεις 3.550.612 3.764.400 545.708 482.713 1.944.223 723.969 17.696 5.681 6.058.239 4.976.763  
 
 Aλλα έσοδα 74.372 115.541 9.272 - 10.375 12.462 - 550 94.019 128.553  
 Μεταξύ τοµέων    (60.362)    (77.343)   (7.000)            -      (6.000)            -           -   (550)     (73.362)     (77.893)  
  3.564.622 3.802.598 547.980 482.713 1.948.598  736.431 17.696 5.681 6.078.896  5.027.423  
 
 (Ζηµιά)/κέρδος από 
   εργασίες         (279.988) 159.713  
 Τόκοι εισπρακτέοι         9.547 38.209  
 Χρηµατοδοτικά έξοδα           (86.673) (73.168)  

          (357.114) 124.754  
 Φορολογία έτους             30.733 (33.954)  
 (Ζηµιά)/κέρδος µετά τη  
   φορολογία         (326.381) 90.800  
 Συµφέρο µειονότητας             67.356  65.855  
 
 (Ζηµιά)/κέρδος που αναλογεί  
   στους µετόχους της 
   εταιρείας           (259.025) 156.655 
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25. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
 Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα µετρητά στο ταµείο και στις 

τράπεζες, οι χρεώστες και τα αποθέµατα.  Οι κύριες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 
είναι τα τραπεζικά παρατραβήγµατα, τα τραπεζικά δάνεια και οι πιστωτές. 

 
α) Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα επιτόκια και οι όροι αποπληρωµής των τραπεζικών παρατραβηγµάτων και δανείων του 
Συγκροτήµατος αναφέρονται στις σηµειώσεις  19 και 20. 

β) Πιστωτικός Κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος καθώς οι χρεώστες παρουσιάζονται µετά την 
αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες.  ∆εν υπάρχει οποιοσδήποτε πιστωτικός 
κίνδυνος συγκεντρωµένος σε συγκεκριµένη κατηγορία χρεωστών. 

γ) ∆ίκαιη αξία 
Οι δίκαιες αξίες των χρηµατικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας είναι 
περίπου οι ίδιες µε τα ποσά που εµφανίζονται στα βιβλία κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 

δ) Προστασία συναλλαγµατικών κινδύνων 
Η Εταιρεία ακολουθεί πολιτική προστασίας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας των ξένων 
νοµισµάτων µε την Κυπριακή λίρα, τόσο για εισοδήµατα εισπρακτέα σε ξένα νοµίσµατα που 
απορρέουν από τις εξαγωγές εµπορευµάτων όσο και για αγορές σε ξένα νοµίσµατα.  Ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος από τα πιο πάνω αντισταθµίζεται µε την τήρηση ισόποσων 
καταθέσεων ή υποχρεώσεων στο ίδιο νόµισµα και µε την σύναψη προθεσµιακών συµβάσεων 
για την αγορά και πώληση ξένων νοµισµάτων. 

ε) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναµία της Εταιρείας να αντεπεξέλθει 
άµεσα στις τρέχουσες υποχρεώσεις της µε αποτέλεσµα την πρόκληση ζηµιάς. Το 
Συγκρότηµα διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό µε την συνεχή παρακολούθηση της σχέσης 
µεταξύ των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και άµεσα ρευστοποιήσιµων στοιχείων 
ενεργητικού. 

  
26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
       Phil Andreou Limited 
 
 ∆άνειο σε θυγατρική εταιρεία 
  31.12.2003 31.12.2002 
  ΛΚ       ΛΚ      
 So Easy Kiosks Limited  328.409 138.193 
 
       Το δάνειο είναι αποπληρωτέο πέραν του ενός έτους και δεν φέρει τόκο. 
 
 Χρεωστικά υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών 
 
 Phil-O-Media Limited 975.687 897.498 
 Phil-O-Net Limited 30.718 17.423 
 P.W. Sports Vision Limited        7.629     6.796 
   1.014.034 921.717 
 Πιστωτικά υπόλοιπα θυγατρικών εταιρειών 
 So Easy Kiosks Limited 20.799 16.228 
 Phil-O-Media Limited 24.034 17.106 
 Phil-O-Net Limited        2.484           - 

      47.317 33.334 
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27. Σηµαντικές συµβάσεις µε όργανα διοίκησης 
 

∆εν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις µεταξύ του Συγκροτήµατος και των οργάνων 
διοίκησης.  

  
28. Συµµετοχή συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
 Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς και εταιρείες στις οποίες 
κατείχαν άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου, στις 31 ∆εκεµβρίου, 2003 και 30 
µέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ως 
ακολούθως: 

  6.3.2004 31.12.2003 
  %        %        
 
 Φιλόκυπρος Ανδρέου 69,98 69,98 
 Μαρία Ανδρέου (σηµ.) 0,49 0,49 
 Αντρέας Θεοφάνους 0,06 0,06 
 Ηρως Μιλτιάδους 0,09 0,09 
 Αντρέας Κιζουρίδης 0,02 0,02 
 Zένος Λεµής 0,06 0,06 
 Μάριος Τορναρίτης 0,04 0,04 
 
 Σηµείωση: Το ποσοστό που κατέχει η κ. Μαρία Ανδρέου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

σύζυγος του κ. Φιλόκυπρου Ανδρέου αφορά την έµµεση συµµετοχή της στο κεφάλαιο της Εταιρείας. 
 Η άµεση συµµετοχή της περιλαµβάνεται στο ποσοστό που κατέχει έµµεσα ο κ. Φιλόκυπρος 
Ανδρέου. 

 
29. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου 
 
 Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του άµεσα ή έµµεσα 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 

31 ∆εκεµβρίου, 2003 και 30 µέρες πριν την ηµεροµηνία ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης είναι ως ακολούθως: 

  6.3.2004 31.12.2003 
  %        %        
 
 Φιλόκυπρος Ανδρέου 69,98 69,98 
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30. Σηµαντικά γεγονότα µετά την περίοδο του ισολογισµού 
 
 Εγκριση οικονοµικών καταστάσεων 
 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2003 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

στις 6 Απριλίου 2004. 
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